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STF envia projeto de reajuste
dos servidores à Câmara

Colegas de Balneário Camboriú e Itajaí rumo à Brasília

A caravana de servidores de
Santa Catarina já está na estrada
rumo a Brasília para o corpoa-corpo com os parlamentares,
para o Ato Nacional e a vigília na
Praça dos Três Poderes pela derrubada do Veto 26/2015, número
dado ao veto do Executivo ao PLC
28/2015, do reajuste salarial.
Dois ônibus saíram do estado
nessa segunda-feira, além de colegas que, mediante sorteio, irão de
avião. A expectativa é que o presi-

dente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros (PMDB/
AL) inclua o veto na próxima
sessão ordinária do Congresso,
prevista para essa terça feira, 18.
Na conta para bancar as despesas
da caravana, conforme divulgado
pelo Sindicato, foram depositados
até o fechamento desta edição R$
11.716,76.
Hoje (17), os servidores da
Justiça Federal em Florianópolis
fazem Arrastão para convidar to-

dos os colegas para o Apagão
de amanhã. Para terça-feira (18),
está programada uma concentração dos servidores da Justiça do
Trabalho e Eleitoral, a partir das
13 horas, na rampa do TRT da Esteves Júnior, com Ato de Repúdio
à proposta do governo das 15 às
17 horas. Já na JF, o servidores
farão concentração em frente ao
prédio, a partir das 13 horas.
O STF, na contramão da luta,
deu mais um passo na direção

contrária aos interesses do funcionalismo do Judiciário Federal.
Apesar de ter sido rechaçado pela
maioria das assembleias de servidores até o momento e se transformado em objeto de protestos por
todo o país, o reajuste anunciado
pelo Supremo no início da semana
chegou à Câmara dos Deputados.
Agora, ele tramitará como PL
2648/2015.
O texto conﬁrma os percentuais
de reajuste em 12% sobre o Vencimento Básico (VB) e de 140%
sobre a Gratiﬁcação de Atividade
Judiciária (GAJ) e o pagamento
do reajuste em quatro anos, dividido em oito prestações semestrais. Além disso, o projeto implica redução salarial dos servidores
da Justiça do Trabalho e assegura
reajuste integral em parcela única
apenas aos Cargos Comissionados
(inclusive de fora do quadro).
Os servidores foram excluídos
de todo o processo de negociação
entre o STF e o governo. Ainda na

terça-feira, 12, a Fenajufe enviou
ofício urgente ao presidente do
STF, Ricardo Lewandowski, solicitando que o projeto de lei não
fosse enviado ao Congresso. Não
adiantou. Este é o terceiro projeto
que o STF encaminha ao Congresso tratando do reajuste dos
servidores. Os dois anteriores são
o 6613/09 e 7920/2014.
O SINTRAJUSC convoca todos os servidores a se juntarem ao

Apagão nesta terça para mais essa
etapa fundamental na luta pelo
reajuste. É importante ressaltar
que haverá milhares de servidores
dentro e fora do Congresso Nacional (a estimativa é de, no mínimo,
10 mil servidores) pressionando
os parlamentares e fazendo a diferença. Esse dia será um marco
histórico para a derrubada do veto
ao PLC 28/2015 e para a luta dos
servidores do Judiciário.

Ônibus de Florianópolis em parada na cidade de Blumenau.
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